	
  
	
  

Algemene voorwaarden De Dansfabriek
LIDMAATSCHAP
·
Het lidmaatschap bestaat uit 11 maanden per dansseizoen. In de grote
(zomer)vakantie is De Dansfabriek gesloten en zijn er geen lessen. De andere vrije
(feest)dagen en vakanties zijn in het lesgeld verrekend.
·
Je betaalt de eerste maand een dubbele maand, maar is er geen opzegtermijn.
·
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren, per e-mail. In uitzonderlijke gevallen is een
gedeeltelijke restitutie mogelijk. De beslissing hierover wordt te allen tijde genomen
door De Dansfabriek.
·
Inschrijfkosten voor nieuwe leden bedragen €10,–.
BETALING
·
De danslessen worden per kalendermaand betaald via een automatisch incasso. Wil je
contant betalen, dan kan dit ook. Hiervoor gelden andere regels.
·
Lukt het De Dansfabriek niet om het geld te incasseren, dan zal het lesgeld die maand
contant moeten worden voldaan. Als De Dansfabriek 3 maanden achtereen het geld
niet kan incasseren, dan zal de betaling daarna contant verlopen en betaalt u iedere
eerste les van de maand het lesgeld aan de docent.
HUISREGELS
·
De leerling wordt op tijd in de les verwacht.
·
Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Denk hierbij aan deodorant en/of een handdoek.
·
Draag geen buitenschoenen in de zaal. Hiermee breng je zand in de zaal, waardoor
er slijtage ontstaat aan de dansvloer en leerlingen tijdens grondstukken in het zand op
de grond liggen.
·
Het kan zijn dat een docent ziek is. We proberen altijd voor vervanging te zorgen. Soms
is dit echter niet mogelijk, maar dan word je van tevoren ingelicht. De les kan dan
altijd ingehaald worden.
·
Ben je een keer ziek geweest of kon je niet komen dansen? Dan mag je de les altijd
inhalen op een andere dag.
·
Het is niet toegestaan om zonder toestemming te filmen tijdens de danslessen. Er
zullen vanuit De Dansfabriek regelmatig filmpjes worden opgenomen om op de
website en social media te plaatsen. Wil je niet op deze filmpjes te zien zijn? Geef dit
dan door aan je dansdocent.
·
Kom naar de lessen met passende sport-/danskleding. In de lessen Jazzdance en Modern
betekent dit specifiek dat je nauw aansluitende kleding (het liefst zwart) aantrekt, zodat de
docent je houding goed kan zien.
·
Gelieve geen kauwgum/snoep in de mond tijdens de dansles.
·
Gelieve de mobiele telefoon in ‘stilfunctie’ of uit te zetten tijdens de dansles en in het
daarvoor bestemde bakje te leggen in de zaal.
·
Geen tassen mee in de zaal nemen, laat deze in de kleedkamer.
·
Geen toeschouwers in de lessen. Wil je een keer iemand meenemen? Vraag het dan
even aan je dansdocent.
·
Roken in De Dansfabriek is niet toegestaan!
AANSPRAKELIJKHEID
·
De Dansfabriek is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen
verwondingen of ander lichamelijk letsel. Tevens ook niet voor diefstal of
beschadigingen van goederen van dansleerlingen en bezoekers. Zorg dat je geen
kostbare spullen meeneemt of leg je mobiel en portemonnee in de danszaal in het
daarvoor bestemde bakje.

